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Neoplasias linfoides são proliferações
clonais de células anormais de linhagem
linfoide;

Caracterizadas pela formação de massas
de tecido branco amarelado ou sarcomatosas.

Introdução

Um cadáver de talha-mar (Rynchops niger)
(Fig. 1.A), fresco, fêmea, adulta, 0,16 kg,
caquética, foi recolhido encalhado no litoral
do estado de São Paulo durante o PMP-BS*

Figura 1. A. Talha-mar (Rynchops niger). B. Pneumonia
granulomatosa. C. Esplenomegalia: 5 x 2 cm, disforme adjunto a
porção final do intestino grosso. D. Baço ao corte: parênquima com
áreas necróticas nos bordos. E. Hepatomegalia, nódulos de 0,1 a 0,5
cm amarelados firmes e caquexia.

As alterações anatomopatológicas
caracterizam doença linfoproliferativa;

Com hepatomegalia, esplenomegalia e
formação de múltiplos nódulos em camada
muscular intestinal e parênquima renal;

Associado a pneumonia e aerossaculite
fúngica secundária com angioinvasão;

Este relato representa um caso de
ocorrência natural de neoplasia linfoide, sub
relatada em aves silvestres marinhas.

Relato de Caso

Resultados: Microscopia

Conclusão

Pneumonia heterofílica com formação de
focos de infiltrado fibrino-heterofílico
necrótico extenso;

Aerossaculite fibrino-heterofílica
necrótica fúngica marcante e arterite
micótica focalmente extensa com presença
de hifas fúngicas sugestivas de Aspergillus spp
(Fig. 2.B);

Fígado (Fig. 2.A), baço (Fig. 2.C e 2.D), e
rins: infiltração de linfócitos pequenos
neoplásicos, com células redondas pequenas,
cromatina condensada e citoplasma escasso;

Úlcera de mucosa com necrose e
calcificação subjacente em ventrículo;

Infiltrado multinodular de linfócitos
pequenos neoplásicos em intestino delgado;

Atrofia tímica marcante com focos
hemorrágicos.

Resultados: Macroscopia
Exame externo: caquexia, fezes pericloacal;

Pneumonia granulomatosa (congestão focal
discreta e nódulos de 0,1 x 0,3 cm amarelados e
firmes) (Fig. 1.B);

Esplenomegalia: massa disforme de 5 x 2

cm, 8,7 g, adjunta a porção final do intestino
grosso, focal, severo, ao corte áreas necróticas nos
bordos (Fig. 1.C e 1.D);

Hepatomegalia generalizada moderada

(com nódulos 0,1 a 0,4 cm amarelados) (Fig. 1.E);
Intestinos: parasitose generalizada, severa;
Intestino grosso: nódulo amarelado firme, focal,

discreto, de 0,4 cm;
Ventrículo: ulceração focal discreta abaixo da

membrana coelina.

*Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) é uma
condicionante do licenciamento federal conduzido pelo IBAMA para as
atividades da Petrobras de escoamento e produção de petróleo e gás natural.

Figura 2. A. Fígado: infiltração de linfócitos pequenos
neoplásicos e heterófilos, 40X, 25um, HE. B. Saco aéreo, artéria:
hifas de Aspergillus spp (setas) em angioinvasão, 20X, 50um, HE. C.
Baço: infiltração de linfócitos pequenos neoplásicos, 40X, 25um,

HE. D. Baço, transição área de necrose, 40X, 25um, HE.

A B

C D

E

A B

C D

NEOPLASIA LINFOIDE E ASPERGILOSE 
SECUNDÁRIA EM TALHA-MAR (RYNCHOPS

NIGER) DE VIDA LIVRE: RELATO DE CASO

mailto:vanessa.ribeiro@biopesca.org.br

